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Emyn kuulumisia
Joulu tulla jolkottaa, vaikka juuri oli kesä. Ehkä
ei sentään, vaikka aika tuntuukin kiiruhtavan
välillä melkoista vauhtia. Joulukuussa on juuri
siksi kiva hieman pysähtyä ja summata kulunutta vuotta. Millainen oli sinun vuotesi 2015?

3.12.

Joululaulukaraokea
Lilla Karyllissa klo 15

5.12.

Kuukausikokous Meriemyssä klo 14

8.12.

Glögiä ja piparia Kahvikulmassa

10.12.

Glögiä ja piparia Terassikahviossa

11.12.

Joululauluteemalla levyraati
Meriemyssä klo 14

14.17.12.

Joululounaan valmistelua Lilla Karyllin
talkoissa klo 10 - tulethan avuksi!

18.12.

Emyn perinteinen joululounas

24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

Jouluaatto Meriemyssä klo 11.30-15
Meriemy avoinna klo 12-16
Villa Apteekki avoinna klo 13-17
Lilla Karyll avoinna klo 12-16

31.12.

Uudenvuoden vastaanotto
Lilla Karyllissa klo 17-21

Emyssä vuosi 2015 oli ennen kaikkea 30.
vuoden merkkipaalun ohittamisen vuosi. Emy
on nyt aktiivinen ja vakaa kolmekymppinen
yhdistys. Leirejä oli tänä vuonna viisi erilaista ja
kesäleiri ensi kertaa Espoossa luonnonkauniilla
Stora Blindsundin saarella. Talkoita oli lähes
400 kertaa, ryhmäkertoja yli 400. Kesäretkiä
tehtiin niin Hankoon kuin Turkuunkin. Keväällä
oli suuret juhlat sekä avoimia ovia juhlan kunniaksi. Muistatko vielä kevään juhlahetkiä? Entä
Marttojen villiruokakurssia tai retkeä Eduskuntaan?
Vaikka joulu onkin rauhoittumisen aikaa, ei koko
kuun tarvitse tekemättömyyttä tarkoittaa. Joulukuussa on suurin osa päivistä tavallisia arkipäiviä. Emyn kohtaamispaikat ovat joka päivä
avoinna, vaikka moni ryhmä pitääkin taukoa.
Joululounaan valmisteluissa riittää tekemistä
ja pyhäpäivillekin on tarjolla menoja. Tule rohkeasti mukaan vaan, jos hieman edes kiinnostaa. Uudet osallistujat ovat todella tervetulleita,
ketään unohtamatta.
Joululounas pe 18.12. kokoaa emyläiset yhteen
ja jouluaatto on mahdollista viettää kivassa seurassa Meriemyssä. Uudenvuoden juhlat pidetään puolestaan Lilla Karyllissa. Katsohan lisää
joulukuun toiminnasta sivuilta 8-9.

EMY-tiedote 12/2015
Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Y-tunnus: 0678820-6
EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo
espoonmielenterveys(at)emy.fi. EMY-tiedote
julkaistaan internetosoitteessa www.emy.fi
Emyn löydät myös Facebookista
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23€/kalenterivuosi. Ilmestyminen: Kuukauden alussa, 12 krt/vuosi.
Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia, runoja, piirroskuvituksia, kannen taustakuvaehdotuksia, sarjakuvia ynnä muuta. Materiaali tulee
toimittaa Tiina Pajulalle edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)
emy.fi, postitse kohtaamispaikkaan tai henkilökohtaisesti tuomalla.
Tämän lehden kansikuva: www.torange.us

Joulukuu on mielenkiintoista aikaa myös RAY:n
avustusten suhteen. RAY julkaisee 17.12. avustusehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeriön
päätettäväksi. Vaikka varsinainen päätös kohtaamispaikkojen toiminnan avustuksen tasosta
ja kahdesta toimintasuunnitelmassa esitellystä
hankkeesta tuleekin tammi-helmikuussa, on
avustusehdotus usein luonut luotettavan kuvan
tulevasta.
Toivotan teille kaikille Emyn tiedotteen lukijoille
nyt oikein hyvää, maukasta ja mukavaa joulua
sekä onnea ja intoa uuteen vuoteen 2016.
Nähdään Emyn toiminnassa! Tiina :)
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Kokoukset

Tapaninpäivänä 26.12. klo 13-16

Villa Apteekissa (Pappilantie 5, Lilla Karyllin
naapuritalo) tarjolla kahvia ja glögiä. Järjestäjänä SPR Keski-Espoon osasto. Sunnuntaina
27.12. klo 12-16 Lilla Karyll on avoinna vapaaehtoisvoimin.

Kuukausikokous

Joulukuun kuukausikokous pidetään lauantaina
5.12. klo 14 Meriemyssä. Kokous on kaikille
avoin ja kokouksessa ideoidaan toimintaa.

Uudenvuoden vastaanotto

Etuus- ja vaikuttamistyöryhmä

Kohtaamispaikat Lilla Karyll & Meriemy ovat
päivän avoinna normaalisti. Illalla klo 17-21 Lilla
Karyllissa pidetään uudenvuoden vastaanotto.
Tarjolla on mukavaa yhdessäoloa, herkkuja,
tinan valua ja raketteja. Ilmoittaudu mukaan
ilmoitustaululle tai soita p. (09) 859 2057. Tervetuloa!

Emyssä toimii Etuus- ja vaikuttamisasioihin keskittyvä työryhmä, joka kaipaa uusia jäseniä. Ota
yhteyttä Tiinaan (p. 0503107987), mikäli vaikuttamistoiminta kiinnostaa! Seuraava kokous
3.12. klo 10 Meriemyssä.

Tule mukaan

Leirit & lomat

Joululaulukaraokea

Solaris-vertaistukiloma emyläisille

torstaina 3.12. klo 15-16 Lilla Karyllissa.

Emyn toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus
hakea mukaan Solaris-lomien järjestämälle
vertaistukilomalle Kylpylähotelli Päiväkumpuun
10.-15.4.2016. Loman omavastuuhinta viiden
vuorokauden täysihoidolla 120€/hlö. Hae mukaan lomalle täyttämällä Emyn ilmoitustaululta
saatava Solarislomien lomake huolellisesti ja
palauta se Meriemyssä toimistoon tai Lilla Karyllissa yläkerran toimistoon Tiinan lokeroon (tai
anna jollekin Emyn työntekijälle). Toimita täytetty hakemus Emyyn viimeistään 31.12.2015.

Perinteisten jouluruokien valmistusta

talkootyönä Lilla Karyllissa ma 14.12. - to 17.12.
Tule mukaan tekemään ja oppimaan!

Joululounas

perjantaina 18.12. Kattaukset klo 12.30 ja klo
14 Lilla Karyllissa. Ilmoittautumiset ennakkoon
Emyn kohtaamispaikkojen ilmoitustaulujen listoille, tervetuloa!

Meriemyn jouluaatto

Jouluaattona 24.12. klo 11.30-15 kohtaamisia, kylmiä herkkuja ja joulupussit osallistujille.
Ilmoittaudu ennakkoon ilmoitustaulun listalle tai
soita p. (09) 863 2031. Joulupäivänä 25.12. klo
12-16 Meriemy on avoinna vapaaehtoisvoimin.

Talvileiri Velskolan kartanossa vk 7

Seurakunnan leirikeskuksessa Espoossa järjestettävällä talvileirillä nautitaan keittiön antimista,
yövytään kahden hengen huoneissa, saunotaan
sekä nautitaan leiriporukan seurasta ja monipuolisesta ohjelmasta. Leiri on suunnattu Emyn
jäsenille. Leiriaika on 15.-19.2.2016 ja hakeutuminen leirille tapahtuu vasta tammikuussa kirjoittamalla nimi ja muut tiedot Emyn ilmoitustaulujen
listoille.
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Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone, pelejä ja hyvää seuraa. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille etukäteen.
Emyssä ei tarvita diagnoosia eikä lähetettä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09-859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-863 2031

LILLA KARYLL

MERIEMY

Tervetuloa Meriemyyn

Tervetuloa
Lilla Karyllin
•
•

•
•

ma-pe klo 9-16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin sunnuntaisin
klo 12-16 (varmistathan sunnuntain aukiolon puhelimitse)

•
•

ma-pe klo 9-16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin lauantaisin klo
12-16 (varmistathan kuitenkin puhelimitse)
Jouluaattona 24.12. klo 11.30-15 (ilmoittaudu
mukaan!)
Joulupäivänä 25.12. klo 12-16

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
viikonloppujen vapaaehtoinen?

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka
arkipäivä ja Meriemyssä ma, ke ja pe

Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia
sekä Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä: Meriemyn asioissa
Tiinaan p. 050 310 7987 & Lilla Karyllin asioissa
Kaideen p. 050 552 1049.

Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).
Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan
talkoisiin talkoovastaavalle. Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt (työnjako noin klo 10 tai
hieman aikaisemmin).

Tietokoneen käytön ohjausta
jäsenille Emyn kohtaamispaikoissa
on tauolla joulukuun ajan.

Emyn kirpputori Lilla Karyllissa

Työt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan
postitusta. Työnjaon jälkeen suunnitellaan, mitä
tehdään päivän talkoolounaaksi ja sitten ruvetaan hommiin.

Lilla Karyllin yläkerrassa on pieni kirpputori. Voit
tuoda kirpparille siistiä ja puhdasta tavaraa ja
vaatteita. Kirpputorin hinnat vaihtelevat 0,5-4€.

Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen lounaan. Talkoisiin
osallistumista varten kannattaa varata aikaa
noin klo 9.45-13.00.
Tervetuloa osallistumaan,
talkoot ovat avoimia kaikille!
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Kohtaamispaikat yhteistyössä
Asukastalo

Kohtaamispaikka

KYLÄMAJA

RAITIN PYSÄKKI

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Kylämajan aukioloajat
•
•

Raitin Pysäkin
aukioloajat

ma, ti, to ja pe klo 9-16 sekä ke klo 9-18,
Suljettu ja joulutauolla 19.12.-6.1.

•
•

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka,
jonne voi tulla pistäytymään kahville, lukemaan
lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden
kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylämajan
toimintaa ylläpitävät Kalliolan setlementti, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.
•
•

•

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka
kaikille. Kahvipöytä on katettuna arkipäivisin klo
10-14. Maukasta kotiruokaa edulliseen hintaan
keskiviikkoisin klo 12 ja muina arkipäivinä klo
12 tarjolla lounaaksi puuroa. Raitinpysäkillä on
käytettävissä ompelukone ja kangaspuut. Raitin
Pysäkillä on myös elintarvikejakelua tiistaisin ja
perjantaisin klo 10-12. Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä Punaisen Ristin KehäEspoon osasto, Espoon kaupunki, Leppävaaran
seurakunta ja Espoon mielenterveysyhdistys
EMY ry.

Joulujuhla Kylämajassa 16.12. klo 11-14
Kylämajassa on ompelukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa varata mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä peritään pieni loimimaksu.
Lisätietoja www.kylamaja.fi

Ryhmätoimintaa Kylämajassa
•
•

•

•

•
•

Arkisin klo 10-14
suljettuna 23.-29.12.
(mahdolliset lisäykset aukioloon tiedotetaan Raitin Pysäkin
ilmoitustaululla, tiedon saat myös soittamalla.)

Miesten +55 ryhmä Kylämajassa torstaisin klo 13-15. Kaikki yli 55-vuotiaat miehet
tervetuloa! pauli.liikala(at)gmail.com.
Dekkariklubi kokoontuu Kylämajassa
kerran kuussa, torstaina 10.12. klo 15.3017.30. Tervetuloa kaikki dekkareista innostuneet!
Vikatikki -käsityökahvila kokoontuu Kylämajan olohuoneessa perjantaisin klo 1115. Tule mukaan tekemään käsitöitäsi ja
juttelemaan muiden kanssa.
Pelimimmit Kylämajassa parittomien
viikkojen maanantaisin klo 10-12. Kaikille
naisille avoin ryhmä, jossa pelataan korttija lautapelejä.
English Conversation Group meets
every Wednesday at 12-13.30, at Kylämaja. Everybody is welcome!
Käsityöryhmä Kylämajan käsityöhuoneessa joka keskiviikko klo 13-15.

Joulukuussa Raitin Pysäkillä
•
•
•

pe 11.12. klo 12-18 perinteiset joulumyyjäiset
to 17.12. klo 13 kauneimmat joululaulut
ti 22.12. klo 10 ennen joulua viimeinen leipäjakelu

sähköpostiosoite Raitin Pysäkille on
raitinpysakki(at)gmail.com.
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Emyn ryhmätoiminta
Olet lämpimästi tervetullut mukaan Emyn monipuoliseen ryhmätoimintaan. Emyn ryhmätoimintaa
koordinoi ja lisätietoja mielellään antaa Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.
meinen 2.12. ja kevätkauden ensimmäinen
13.1. Mukaan sisäkengät ja rennot vaatteet,
mailan ja pallon saa tarvittaessa lainaksi.

Liikunnalliset
ryhmät

• Emyn kuntosalivuoro Kannusillanmäen väestönsuojan/urheiluhallin kuntosalissa
(Kannusillankatu 4) perjantaisin klo 16-17.
Syyskauden viimeinen 11.12. ja kevätkauden ensimmäinen 8.1. Mukaan sisäkengät,
rennot vaatteet, pyyhe ja muut peseytymisvälineet. Saat tarvittaessa laiteopastusta.

• Jalkapallojoukkue FC Askel harjoitte-

lee maanantaisin Laaksolahden hallissa
klo 15-16. Vuoden viimeiset treenit 21.12. ja
tammikuun ensimmäiset 11.1. Futsal-vuoro
keskiviikkoisin klo 17-18 Mårtensbro skola (Rehtorinkuja). Vuoden viimeinen Futsal
2.12. ja tammikuun ensimmäinen 13.1. Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana hauskanpito. Kaikki pelaamisesta kiinnostuneet,
taidoista riippumatta mukaan pelaamaan!
Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.

•

• Salsaa ja rivitanssia tanssitaan Espoon keskuksessa maanantaisin klo 17-18
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7)
30.11. saakka. Tammikuussa taas ma 11.1.
alkaen. Vetäjänä Sanna H. Mukaan sisäkengät (tai sukat) ja rennot vaatteet. Tervetuloa!

ti 12.1.2016 klo 14-15 Lippulaivassa. Yhteislähtö Meriemystä klo 13.30. Voit tulla myös
suoraan keilahallille, mutta ole silloin paikalla ennen klo 14. Ilmoittaudu viimeistään
edeltävän viikon keskiviikkona Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai soita p. (09)8632031.
Emy maksaa ilmoittautuneiden ratamaksun
sekä keilauskenkien vuokran.

Keskusteluryhmät

• Sählyä pelataan Espoon keskuksessa

tiistaisin klo 17-18 Koulumestarin koululla (Muuralanpiha 3) sekä torstaisin klo
20.30-21.30 Omnian ammattiopiston salissa (Kirkkokatu 16). Vuoden viimeinen
tiistaivuoro 1.12. ja tammikuun ensimmäinen
12.1. Viimeinen torstaivuoro 10.12. ja tammikuun ensimmäinen 14.1. Mukaan tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet. Mailan ja pallon
saat tarvittaessa lainaksi.

• Valonpisarat-vertaisryhmä pakkooireisesta häiriöstä kärsiville henkilöille Ryhmä on suljettu. Tiedustelut Pirjolta
p. 050 310 7980.

• Keskusteluryhmä kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville parillis-

ten viikkojen tiistaisin klo 18 Lilla Karyllissa.
Joulukuun viimeinen 22.12. ja tammikuun
ensimmäinen 12.1.

• Itämaista tanssia (vain naisille)

Espoon keskuksessa tiistaisin klo 18-19
Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7).
Mukaan sisäkengät (tai sukat) ja rennot
vaatteet. Syksyn viimeinen kerta 1.12. ja kevätkauden ensimmäinen 12.1.

• Meren ja taivaan välillä eli diakonin oh-

jaama keskusteluryhmä Meriemyssä torstaisin kerran kuussa, 17.12. klo 13-14. Mukaan
mahtuu hyvin!

• Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin Kivenlahdessa klo 19.30-21 Meritorin koulun salissa (Merivalkama 9). Syyskauden vii-

Emyn keilausryhmä kokoontuu jälleen
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•

Toiminnalliset
ryhmät
•

•

•

•

ke 16.12. (esiintyminen joulujuhlassa) ja
13.1. klo 13 Musiikkiraadissa kuunnellaan
musiikkia ja keskustellaan sanoista, sävelistä
ja musiikista yleensä ja Lauluryhmässä
lauletaan Helenan säestyksellä.

Levyraati kokoontuu Meriemyssä joululevyteemalla pe 11.12. klo 14. Levyraadissa
analysoidaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia
mukaan tai valita Youtubesta. Mukana Tiina.

Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa

kuuntelee musiikkia Kimin kanssa maanantaisin klo 13-14. Joulukuun viimeinen 7.12.
ja tammikuun ensimmäinen 11.1. Voit ottaa
omaa musiikkia mukaan/valita Youtubesta.

Sielun maisemien maalarit Lilla Karyl-

lissa maanantaisin klo 17 (syksyn viimeinen
7.12. ja kevätkauden ensimmäinen 11.1.).
Mielen maisemien maalarit Meriemyssä tiistaisin klo 17 (syksyn viimeinen 8.12. ja
kevätkauden ensimmäinen 12.1.) Olet tervetullut mukaan. Ryhmä sopii niin ensikertalaisille kuin kokeneemmillekin kuvataiteilijoille.
Ohjaajana Olavi F.

Raitin Pysäkillä laulaa
Helenan säestyksellä perjantaina 4.12., 8.1.,
22.1. klo 12.30-13.30.

•

Emyyn

tutustumisryhmä torstaisin

5.11.-10.12. klo 13.30 Lilla Karyllissa.
Ryhmään toivotetaan tervetulleiksi Emyyn
tutustujat sekä jo pidempään yhdistyksessä
mukana olleet. Tutustutaan toisiimme
toiminnan merkeissä. Ryhmässä mukana
opiskelija Irina, yhteistyössä HUS.

Tällä aukeamalla julkaistaan nyt ja jatkossa
tiedot Emyn järjestämistä tai selkeästi Emyn
ja yhteistyökumppanin yhdessä järjestämistä
ryhmistä.

Auroranportin ryhmä (Aurorankuja 2)
parillisten viikkojen tiistaisin. Ti 8.12. jutellaan, syödään pipareita ja juodaan glögiä
sekä pidetään joululaululevyraati (ota oma
suosikkisi mukaan!). Ryhmää ohjaa Emyn
työntekijöistä Arttu tai Tiina.

Kylämajan järjestämiä ryhmiä löydät sivulta 5
ja seurakuntien ja muiden yhdistysten ryhmiä
sivulta 10-11.
Joulun ja vuoden vaihteen aikaan Emyn
ryhmät ovat tauolla. Ryhmätoiminta käynnistyy jälleen tammikuussa. Tammikuun tiedotteen mukana tulet saamaan kevätkauden
ryhmäkalenterin, josta voit poimia itsellesi
sopivat ryhmät. Olet tervetullut mukaan!

ohjauksella joka tiistai klo 13.30 ESKO:n tiloissa (Pappilantie 2). Ilmoittaudu mukaan
Pirjolle p. 0503107980. Syksyn viimeinen
kerta 1.12. ja tammikuun ensimmäinen 12.1.

• Torstain toimintaillat parillisten viikko-

jen torstaisin Lilla Karyllissa. Tiedustelut ja
toiveet Tiina Pajula p. 050 310 7987.
To 10.12. klo 17-19 leivotaan ja syödään pipareita glögin kera Lilla Karyllissa, suunnitellaan samalla ensi kevään ryhmäkertoja.

Bänditaitoryhmä kokoontuu Lilla Karyllin

yläkerran
musahuoneessa
perjantaisin
13.30-14.30. Syksyn viimeinen kerta 4.12. ja
kevään ensimmäinen 15.1.2016.

Lauluryhmä

•

Tiedoksi

• Teatteriryhmä kokoontuu opettaja Jennin

•

Musiikkiraati Kylämajassa ke 9.12. ja
27.1. klo 12. Lauluryhmä Kylämajassa
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Joulunaikaan Emyssä
riittää tekemistä!
Jouluista
tekemistä
Lilla Karyllin pihan maakellarissa
on jouluseimi kaikkien ihailtavissa ja
jouluvalot koristavat pihapiiriä.
Tule katsomaan!

Pikkujouluja
Perjantaina 27.11. klo 12-14
Järjestökadun pikkujoulut
Villa Apteekissa (Pappilantie 5)
joulupuuroa, musiikkia,
yhteislaulua ja joulupukki!

Torstaina 3.12. klo 15-16
joululaulukaraokea Lilla
Karyllissa.

Emyn pikkujoulut Kylämajassa
sunnuntaina 29.11. klo 12.30-15.30
(Matinkatu 7) esityksiä, herkkuja,
arpajaiset ja yhdessäoloa. Tuo
mukanasi noin 2€ arvoinen
joulupaketti!

Joululounaan
valmisteluja
Lilla Karyllin talkoissa ma 14.12. - to
17.12. Tulethan sinäkin auttamaan yhteisen jouluaterian valmisteluissa!
ma 14.12. klo 10 porkkanalaatikko
ti 15.12. klo 10 lanttulaatikko
ke 16.12. klo 10 perunalaatikko ja graavilohi
to 17.12. klo 10 janssonin kiusaus,
kotikalja ja karjanlanpaisti.
Talkoolaisille kotiruokalounas
kiitokseksi.

Emyn
kahvioissa
tarjoillaan glögiä ja
pipareita

Tiistaina 8.12. klo 12-13.30 Kahvikulmassa (Aurorakoti) ja
torstaina 10.12. klo 12-13.30
Terassikahviossa (Jorvi,
Psykiatrian poliklinikka).
Tervetuloa!
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Torstain toimintaillassa
10.12. klo 17-19 leivotaan
pipareita ja suunnitellaan
ryhmän kevätkautta.

Joululounas
perjantaina 18.12.
Kattaukset klo 12.30 ja klo 14 Lilla Karyllissa. Ilmoittautumiset ennakkoon Emyn
kohtaamispaikkojen ilmoitustaulujen
listoille, tervetuloa!

Kohtaamisia
Joulun pyhäpäivinä
Jouluaattona 24.12. klo 11.30-15
kohtaamisia, kylmiä jouluherkkuja ja
joulupussit osallitujille Meriemyssä.
Ilmoittaudu ennakkoon ilmoitustaulun
listalle tai soita p. (09) 863 2031.

Uudenvuodenaattona

Joulupäivänä 25.12. klo 12-16
Meriemy on avoinna vapaaehtoisvoimin.

Kohtaamispaikat Lilla Karyll &
Meriemy avoinna normaalisti.

Tapaninpäivä 26.12. klo 13-17
Villa Apteekissa (Pappilantie 5) tarjolla kahvia ja
glögiä. Järjestäjänä SPR Keski-Espoon osasto
yhteistyössä Emyn kanssa.

Illalla klo 17-21 Lilla Karyllissa
uudenvuoden vastaanotto.
Tarjolla mukavaa yhdessäoloa,
herkkuja, tinan valua ja raketteja.
Ilmoittaudu mukaan ilmoitustaululle tai soita p. (09) 859 2057.

Sunnuntaina 27.12. klo 12-16
Lilla Karyll on avoinna vapaaehtoisvoimin.

Tervetuloa!

Välipäivinä eli arkisin Emyn kohtaamispaikat Lilla Karyll ja Meriemy ovat avoinna
tavalliseen tapaan klo 9-16.30 ja
talkoita järjestetään normaalisti.

Tervetuloa!
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Valoa elämään -ryhmä isille ja äideille

Onko sinulla haasteita elämässä ja voimavarat
vähissä? Kaipaatko tukea ja apua mielen hyvinvointiin? Tervetuloa keskusteluryhmään, jossa
voimme yhdessä löytää voimavaroja ja valon pilkahduksia elämääsi. Ryhmä on maksuton eikä
Seurakunnan Kohtaamispaikka Tapio- edellytä kirkkoon kuulumista. Ryhmä on luottalan kirkolla (Kirkkopolku 6). Kohtaamispaikka on muksellinen ja kokoontuu 8 kertaa. Kahvitarjoilu.
avoin keskusteluryhmä torstaisin klo 12.30-14. Ryhmä alkaa maaliskuussa 2016. Paikka ja aika:
Ei ryhmää 24.12. eikä 31.12. Tiedustelut diakoni Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, (Espoo) torstaisin
Timo Lounio p. 0400 415 335.
klo 13- 14.30. Kokoontumispäivämäärät: 24.3.,
31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 12.5., 19.5. IlmoitDiakonian miesten joululeiri 20.-22.12. tautumiset ja tiedustelut: Diakoni Tanja Puhakka
Hvittorpissa. Ohjelmassa monenlaista jouluista, p. 050 361 3357.
keskustelua, hiljentymistä ja yhdessä oloa (leirimaksu 36€). Tiedustelut ja ilmoittautuminen diaRuokajakoa ja
koni Jyrki Myllärniemi 040 5471861.

Seurakuntien
toimintaa ja ryhmiä

Seurakunnan Torstaipiiri on mielenter-

muuta apua arkeen

veyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä, joka
Asumisluotsi, Lokirinne 1, keittolounas ke klo
kokoontuu parillisina viikkoina torstaisin klo 1511-13 ja aamupuuro ma, ti, to ja pe klo 10-12.
16 Suvelan kappelilla (Kirstinpiha 3). Vuoden viiAsumisluotsi on asumisen ongelmien ratkaisemeinen 10.12. ja tammikuun ensimmäinen 28.1.
miseen ja elämänhallinnan tukemiseen keskittyLisätietoja diakoni Anni Vanhanen p. 050 438
nyt palvelukeskus. Tiedustelut p. 040 6318753,
0189.
tatjana.tapanainen(at)sininauha.fi.

Mielenterveyskuntoutujien avoin
Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B,
keskusteluryhmä Hyvä olo kokoontuu pa- (Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10

rittomina viikkoina tiistaisin klo 14.30-15.30 Leppävaaran kirkon Olotilassa (Veräjäkallionkatu 2).
Ryhmä kokoontuu aina 8.12. saakka. Tiedustelut
diakoni Harriet Lohikari p. 040 531 1057.

(puuro, leipä, kahvi ja mehu) ja leipäjakoa arkisin klo 9. Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaisista
päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös ryhmätoimintaa. Tiedustelut p. 010 231
3760, tiina.kaleva(at)samaria.fi.

Torstaiturinat - mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä kokoontuu Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B, tuore-elintarvikparillisten viikkojen torstaisin Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8) klo 13-14.15. Vuoden viimeinen kerta 10.12. ja jatkuu Perjantaiporinoina
pe 15.1. (Soukan kappelin Sopukassa) Tiedustelut diakoni Ritva Aarnio 040 537 6854 ritva.
aarnio(at)evl.fi.

MieTe

Vertaistukea yksinäisyyteen ja masentuneisuuteen Espoonlahden kirkolla kerhohuone 2:ssa
maanantaisin klo 18-20 vielä 14.12. saakka ja
jälleen 4.1.2015 alkaen klo 17 Soukan kappelilla
(uusi aika + paikka!).

keita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30 alkaen niin
kauan kuin tavaraa riittää. Leipäjakoa ti ja to klo
10-13 p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.fi.

Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon
keskus), p. 040 040 1114. Elintarvikkeita jaossa
ti, to ja pe klo 10-12. Kelakortti ja kassi mukaan.
Espoonlahden seurakunta jakaa elintar-

vikkeita arkipäivisin Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8). Vuoronumeroiden jako alkaa klo
8.30 ja ruokajako klo 9.

Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, elintarvi-

kejakelua ti ja pe klo 10-12. Kotiruokaa tarjolla
edulliseen hintaan ke klo 12. Muina arkipäivinä
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klo 12 lounaaksi puuroa. Leipäjako joulunaikaan
ainakin 22.12., 30.12. ja 31.12.

Espoon seurakuntien
Diakonia- ja kappelilounaat

Diakonia- ja kappelilounaat tarjolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat
ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa
lounaan yhteydessä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa
Omaisille ja läheisille

Vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden
omaisille kerran kuukaudessa Eedissä (Kilonkallio 7). Tiistaina 8.12. klo 17.30. Tiedustelut
FinFami Uusimaa ry, Petteri Liikanen p. 050
Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3, ti klo 12.15- 576 8531, www.otu.fi.
13.15, hinta 2,50€, ajalla 1.9.-8.12.
Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa
ja to klo 12, hinta 2,50€, ajalla 10.8.- 17.12. Mieli maasta ry:n ryhmät ovat vertaistukiryh(joulupuuro)
miä masentuneille ja heidän läheisilleen. Raitin
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11, hin- Pysäkillä kokoontuu ryhmä tiistaisin klo 17.30ta 2,50€, ajalla 11.8.- 15.12. (joulupuuro)
19.30 ja Tapiolan kirkolla keskiviikkoisin klo 18.
Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228 www.mielimaasklo 11.30-12.30, hinta 3€, ajalla 1.9.-15.12.
tary.fi.
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ma klo 1313.30, hinta 2,50€, ajalla 7.9.-7.12.
Ääniä kuuleville
Matinkappeli, Liisankuja 3, to klo 13-13.30, Vertaistukiryhmä ääniä kuuleville on Suomen
hinta 2,50€, ajalla 1.10.-10.12.
Moniääniset ry:n ryhmä, joka kokoontuu Villa
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti Apteekin alakerrassa (Pappilantie 5) kuukauden
klo 12-13, hinta 4€ ajalla 1.9.-15.12.
ensimmäisenä maanantaina eli 7.12. klo 12.30Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma klo 14. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
11-13 & to klo 11-13, hinta 4€, ajalla 31.8.10.12.
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, ti lipunmyynti klo 11.30, hartaus klo 12, lounas klo 12.15,
hinta 4€.
Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, eläkeläisten keittolounas ti klo 11, hinta 3€, ajalla
8.9.-8.12.

Terassikahvio

Kahvikulma

Jorvin sairaalan psykiatria
Avoinna arkisin
klo 9.30-14.30

Aurorakoti/Träskändan puisto
Avoinna ti-pe klo 10.30-14.30
sekä la-su klo 12-15

Kahviot ovat suljettuna: 6.12., 24.-26.12. sekä 1.1. ja 6.1.
Glögiä ja piparia tarjolla maksutta Kahvikulmassa 8.12. klo 12 ja Terassikahviossa 10.12. klo 12.
Asioimalla kahvioissamme tai tilaamalla kahviotuotteita tuet Emyn kuntouttavaa työtoimintaa.
Jos olet kiinnostunut kahvioiden työtoiminnasta tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,
ota yhteyttä Risto Hannukkaan tai Pirjo Heikkiseen.

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!
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Emyläisten runoja
Tonttu vapaalla!

Punatakki tonttu istuu ihmeissään,
monen monet ajatukset mielessään.
Joulupukki kertonut oli tontulleen,
aattoillan saatkin olla ihan itsekseen.
Koska ei työtä riitä nyt kaikille,
tuottaa se myös mielipahaa joulupukille.
Kun joulupukki kertonut oli totuuden,
elämme nyt aikaa pienten pakettien.
Punatakki tonttu oli aivan ihmeissään
kuinka tämä kaikki tullaan kestämään.
Jouluaika ollut on aina ihanaa,
varsinkin kun lapsille pääsee lahjat jakamaan.
Kauan ei kai tätä surra kannata,
parasta on jo ajatella ensi joulua.
Silloin on ehkä paketeissa enemmän kokoa
ja pukki taas tarvitsee jakeluapua.
Mirjam 89 v.

Iskelmämusiikki

Nykypäivän iskelmämusa on arkista.
Entisajan iskelmämusa on taianomaista,
mikä liittyy usein rakkauteen
- rakkauden taikaan.		
Jorma K.

Mikä on taidetta?

Paras populaarimusa, sarjakuva, science fiction - ovat taidetta!
Huonot teokset eivät ole taidetta.
Parhaassa taiteessaon jotain yleisinhimillistä.
Taide koskettaa, tarjoaa elämyksiä!		
Jorma K.

Kuusipuu

Kotiin metsästä havupuun kannoin,
joulukuusi – sille nimeksi annoin.
Tuvan nurkkaan tuttuun paikkaan sen asetin,
sieltä levisi havuntuoksu mitä ihanin.
Vaikka koristeet kuusen vanhoja ovat,
vuodesta toiseen ne ovat ihan somat.
Latvassa loistaa vanha tähti,
kertoo se kuuselle, mihin paimenet lähti.
Kuusi on iloinen ja koristeista innoissaan,
värikkäässä puvussani joulua kun viettää saan.
Hyvän mielen joulukuusi kaikille koteihin tuo
Iloinen joulumieli kerää kaikki kuusen luo.
Mirjam 89 v.
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Possun kohtalo

Tästä possun tarinasta voisi joku luulla,
että surullisen lopun voi vain kuulla.
Sianhoito-oppaan opetusten mukaan –
muutahan ei uskoa voisi kukaan.
Mutta on olemassa myös tieto toinen, joka
varmasti on kaikkinensa samanmoinen.
Possu-pienokaisen röhisevä kärsä hurmaa,
ja silti sian joulun alla hurja veitsi surmaa.
Tarkoitusko ollut pikku-possun ilon,
on ansaitseminen joka iki-kilon.
Pahnat possu riemukkaasti pöyhien,
pehmyt-pedin tyylillänsä möyhien.
Sikaloiden kepeästi tuoksahtavat sortit,
ja sikaloiden ovilla heilahtavat lautaportit.
Emän nisään possu innokkaasti tarraa, kukahan tässäkin ja ketä narraa?
Siis tarkoitusko possun iloon, nostaa paino sataan kiloon?
Syys työntää kesän loveen, vain hidas narahdus jää oveen.
Possu pahnoillansa kepeästi pyörähtelee, tietämättömänä, niin viatonna hyörähtelee.
Punnitukset marraskuussa – isännälläkö jo maku suussa –
kypsennetyn possun lihan, suolaliemessä liotetun ihan.
Jos voisi varoittaa possuparkaa – sanoa, että nyt äkkiä karkaa!
Viheliäinen vuodenkierto kääntyy, tolkuttomat veitset teroittimessa vääntyy.
Kuinka monta jouluun onkaan yötä – possuille se merkitsee vain suurta surutyötä.
Viimeisillään possun sydän sykkii – vaan Taivaan Portilla jo Possu-Pietari kykkii:
Possu-pienokaisen sydämelle kultasiivet antaa, ja possu-pienokaisen uusi enkel-taival kantaa.
Possun sielun uusi elämä on avara ja suuri – ja maassa alkanut on rohmu-kinkkukuuri.
Possun pahnoilta on matkaa kaksi: ja niiden mittaa on kilosta jakajaksi:
vadilla kohti jokaista paistokinkun herkkukiloa – possun taivasosuudessa mittaamattomasti iloa!
Laila Nielsen

Mielenterveystyön historia aikansa peilinä
Antiikin Kreikassa oli vallalla Hippokrateen näkemykset lääketieteessä. HIppokratesta (460-377
eaa.) on nimitetty länsimaisen lääketieteen isäksi, sillä hän oli ensimmäinen, joka pyrki selittämään
sairauksia luonnollisilla syillä yliluonnosten syiden sijaan. Ennen Hippokratesta, ja toki pitkään
hänen jälkeensäkin, sairaudet katsottiin aiheutuvan demonien vakutuksesta ja sairauksia hoidettiin
manaamisella sekä rituaalien ja seremonioiden avulla. HIppokrateen ajattelussa ihmisen ruumiissa
oli neljä erilaista ruumiin nestettä, joiden epätasapaino aiheutti sairauksia. Ihmisessä oli limaa eli
flegmaa, keltaista sappea, mustaa sappea ja verta. Ensimmäiset viitteet mielen sairauksista löytyvät tuolta ajalta: jos musta sappi hallitsi kehossa aiheutti se melankolisuutta ja jos keltainen sappi
hallitsi, aiheutti se flegmaattisuutta. Hippokrateen aikana mainittuja mielenterveyden häiriöitä olivat
jo mainittujen melankolian ja flegamaattisuuden lisäksi ainakin mania ja hysteria. Jo tuohon maailman aikaan oli tiedossa alkoholin liikakäytön aiheuttamana “hulluuden ilmentymät”.
Rooman valtakunnan tuhouduttua kirkko sai enemmän valtaa ja vanha demonologia lisäsi jalansijaa somatogeneettisten selitysten sijaan. Myöhäiskeskiajalla alkanut noitavainojen aika pohjautui juuri demonologiseen ajatteluun. Noitavainot hirmutekoineen äityivät pahemmin vasta uuden
noitateorian (1400 jaa.) tultua. Tuon teorian mukaan noidat olisivat liittoutuneet paholaisen kanssa.
Valistuneet lääkärit 1500-luvulla vastustivat noitavainoja, mutta tuota keskustelua käytiin lääkäripiirien omissa julkaisuissa latinan kielellä, joten ne eivät juuri valtavirtaan päässeet.
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”Noitia” ja sairaita teljettiin surkeisiin oloihin huonolla ruoalla. Tällaisia paikkoja oli esimerkiksi
vuonna 1247 perustettu Saint Mary of Betlehemin luostari Lontoossa, joka muutettiin 1500-luvun
puolivälissä kirkollisesta kaupungin ylläpitämäksi “kuuhullujen sairaalaksi”. 1700-luvulta alkaen oli
rikkaiden hupia maksaa pääsymaksu sairaalaan ja mennä katsomaan riutuvia ihmisiä häkeissään
ja kahleissaan. Tätä julmuutta harjoittettiin vielä 1800-luvulle saakka.
P. Pinell toi vuonna 1793 humaanimpaa hoitokäsitystä alalle. Hän poisti osalta potilaista kahleet ja
paransi heidän ruokavaliotaan. Tuohon aikaan pyrittiin luokittelemaan erilaisia mielen sairauksia
ja Pinell tiivistikin hoidettavat seuraaviin kategorioihin: mania, melankolia (joko houreella tai ilman
houretilaa), dementia sekä idiotismi, jonka voi tänä päivänä arvailla mahdollisesti liittyneen kehitysvamma-alueeseen. 1700-luvun lopulta alkaen oli vallalla moraalihoito, jonka seurauksina potilaiden oloja parannettiin, heille tarjottiin tekemistä ja huomiota. Moraalihoidon tausta-ajatuksena
oli, että potilaat alkaisivat näin kasvattaa “moraalista selkärankaa”. Kuvaan tulivat mukaan rohdot
ja hoitokokeilut, joita toteutettiin hakuammunnalla. Rohtoina käytettiin muun muassa alkoholia,
eliksiirejä, oopiumia ja kannabista. Keinoina oli sitomista ja pakkotoimia.
Suomessa heikossa asemassa olevia asutettiin vaivaistaloihin ja köyhäinhoitoloihin sekä 1619 sairaalasaareksi käyttöön otetulle Seilin saarelle. Seili oli alkuun spitaalisten eristämiseen tarkoitettu
paikka ja sittemmin mielisairaala. Varsinaista hoitoa ei ollut, vaan kyse oli lähinnä säilömisestä,
eristämisestä pois yhteiskunnasta. Seili toimi mielisairaalana vuoteen 1962 saakka ollen viimeiset
vuotensa naisten mielisairaalana. Vaivaistaloissa ja köyhäinhoitoloissa mielisairaiksi katsotut pidettiin eristettyinä selleihinsä. Tyypillistä oli perustaa “hoitolat” kaupungin laidalle tai syrjäkylälle, pois
kansan parista ja olot näissä olivat niukat.
Helsingin reunamille perustettiin 1841 (-2005) Lapinlahden mielisairaala. Lapinlahden historian
aikana mielisairaanhoito kehittyi merkittävästi. Sairaalassa käytettiin paljon fyysisiä pakkotoimenpiteitä ja kylvetyksiä, niin kuumia kuin kylmiäkin. Menetelminä oli 1930-luvulla sähköshokkihoitoja
ja insuliinishokkeja, joita Nikkilän sairaalassa käytettiin yhdistelmähoitona. Tuon ajan sähköshokkihoito oli rajua ja ilmeisesti potilaalle paljolti kärsimystä tuottavaa, jos sitä vertaa nykyään käytössä olevaan sähköhoitoon. Toisen maailman sodan aikana käyttöön otettiin lobotomia. Norjassa
kaikille lobotomista henkiin jääneille maksettiin korvauksia, mutta Suomessa katsottiin lobotomian
kuuluneen sen aikaiseen hyväksyttyyn käytäntöön, eikä korvauksia maksettu. Lobotomian käyttö
väheni 1950-luvulla uusien psyykelääkkeiden käyttöönottamisen myötä. Samoihin aikoihin alettiin
huomioimaan enenevässä määrin mielisairauksien sosiaalisia ja psykologisia puolia, joka osaltaan
vaikutti uuden hoitokulttuurin kehittymiseen. Suomessa oli viime vuosisadan puolivälissä kattava
mielisairaalaverkosto ja laitospaikkoja oli neljä vuodepaikkaa tuhatta ihmistä kohden (Lönnqvist
ym.). Mielisairaalakeskeisen hoidon purkaminen alkoi 1970-luvulla ja sairaalaverkoston harvennusta tehtiin erityisesti 1990-luvulla. Tavoitteena oli toimivan avohoitojärjestelmän kehittäminen,
mutta 1990-lama vaikutti kuntien talouteen siinä määrin, että riittävän avohoidon järjestäminen
kärsi resurssipulasta.
Mielen sairauksien hoitoon on kehitetty monia tutkimusnäyttöön perustuvia vaikuttavia hoitomuotoja, kuten erilaisiin suuntauksiin perustuvia psykoterapioita ja lääkehoitoa. Hoidon menetelmiä
ja patologioiden luokittelujärjestelmiä kehitetään jatkuvasti. Suomessa mielenterveyden häiriöitä
luokitellaan ja diagnooseja laaditaan yhdessä potilaan kanssa ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.
USA:ssa käytössä on paljon tutkimustietoa myös täkäläiseen käytäntöön tuottanut DSM-5 järjestelmä. Uutta ICD-11 järjestelmää odotetaan julkaistavaksi vuonna 2017, mutta se ei korvanne vielä
moneen vuoteen ICD-10-luokitusta (Lönnqvist ym.). Hoito sinänsä toteutetaan nykyään luottamuksellisessa yhteistyössä potilaan, lääkärin ja tarvittavien muiden ammattihenkilöiden ja/tai läheisten
kanssa ja käytänteet perustuvat tutkittuun tietoon. Hoidolla pyritään potilaan parhaaseen:
”On hyvä muistaa, että mielenterveys on aina suhteellinen asia. Kukaan ei ole täysin sairas tai
kokonaan terve. Vaikeastikin häiriintynyt potilas kykenee normaaliin toimintaan omissa asioissaan
monilla elämän alueilla.” (Psykiatria, Lönnqvist ym. 2014)
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Hoidon lakisääteiset velvoitteet muokkautuvat polittiisesti lakien säätämisen myötä ja hoidon
resurssit ovat suhteessa lakeihin ja asetuksiin. Suomessa mielenterveystyön suunnittelu, ohjaus
ja valvonta kuuluvat Sosiaali- ja terveysministeriön ja sen aluehallintoviraston alaisuuteen. Mielenterveyslain mukaan ”Kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että mielenterveyspalvelut
järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa tai kuntayhtymän alueella esiintyvä tarve edellyttää.” ja ”Mielenterveyspalvelut on ensisijaisesti järjestettävä avopalveluina sekä
niin, että oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriutumista tuetaan.” Psykiatristen
palvelujen kehittämisessä pyritään tänä päivänä integroimaan mielenterveyspalvelut osaksi muuta
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmää sekä kehittämään samalla psykiatrista erikoissairaanhoitoa potilaiden tarpeita vastaavaksi ja vaikuttavaksi (Lönnqvist ym. 2014).
Tekstin laati Tiina Pajula
Lähteinä Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, luennot (dos. J. Ihanus), Wikipedia, Mielenterveyslaki (Finlex/Edita) sekä
kirja Psykiatria (11. painos, 2014. J. Lönnqvist, M. Henriksson, M. Marttunen, T. Partonen (toim.)).

Emy yhdistyksenä &
työntekijöiden yhteystiedot

www.emy.fi

Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia - tervetuloa mukaan toimintaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMF rf) on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueen mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös
ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme
ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme
mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksu sekä vuodelle 2015 että vuodelle 2016 on 23€ ja kannatusjäsenmaksu on 100€. Vuoden 2016 jäsenmaksuja otetaan vastaan vasta vuoden vaihduttua. Jäsenet
saavat jäsenmaksulomakkeen postitse kotiin alkuvuodesta. Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH. Maksaessasi jäsenmaksun, laitathan
viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Käteisellä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit
osallistua, vaikket olisikaan jäsen.
espoonmielenterveys(at)emy.fi
Työntekijöiden omat sähköpostiosoitteet: etunimi.
sukunimi(at)emy.fi (vaihda: ö->o, ä->a ja (at)->@)

Luottamus- ja toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Kim Liuhanen
Toiminnanjohtaja Kaj Järvisalo 		
Toiminnanohjaaja Tiina Pajula 		
Toiminnanohjaaja Pirjo Heikkinen
Ohjaaja 		
Risto Hannukka
Ohjaaja		
Arttu Pöyhtäri
Järjestötyöntekijä Satu Jääskeläinen
Järjestötyöntekijä Jussi Asp		
Kasvimaavastaava Janne Niemi		
Kasvimaaohjaaja Minna Taipale

p. 050 552 1049
p. 050 310 7987
p. 050 310 7980
p. 050 310 7984
p. 050 312 5193
p. 050 310 7986
p. 050 310 7981
p. 050 312 5192
p. 050 310 7983
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